
 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 
 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г.,  
в сила от 15.10.2010 г., доп.,  
бр. 94 от 2012 г.,  
в сила от 30.11.2012 г.)  
  

Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1 

  

          Част Б - за инвестиционни предложения       

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): 
име,  Ситигаз България ЕАД 
пълен пощенски адрес,  район Връбница, ул. Адам Мицкевич 4а, гр. София  1360 
лице за връзка – инж. Емил Гойчев – офис Силистра, ул. „София“ 67, тел. 0893 222 564  
телефон, факс и адрес на електронна поща - 02 925 9495/sofia@ citygas.bg        

2.  Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:       

а) (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) местоположение на 
инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;   
Инвестиционното предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра  етап  2017 г.  
ТТР 25 С 2017“, се явява продължение на изградената Газоразпределителна мрежа на гр. 
Силистра през периода 2013 – 2016 г.    Новата мрежа ще бъде монтирана по ул.ул. 
„Драгоман“, „Москва“, „д-р Петър Вичев“, „Сава Огнянов“, „Хан Аспарух“, „Плевен“, 
„София“, „Александър Стамболийски“, „Генерал Тошев“, „Петър Мутафчиев“, „31-ви 
полк“, „Цанко Церковски“ и „Ген. Колев“.  

б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение – 
Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 2017 г. 

в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.);        

г) цел и предмет на инвестиционното предложение – доизграждане на 
газоразпределителната мрежа на гр. Силистра, с цел да се създаде възможност, по-голяма 
част от жителите и работещите фирми, държавни и общински организации и служби да се 
присъединят към газоразпределителната мрежа на града и да използват природен газ. 

д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;     За 
реализацията на проекта и бъдещата му експлоатация не е необходимо да се изгражда нова 
или променя съществуващата инфраструктура.  

 е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г. , в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени 
за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за 
питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга 
мрежа) – Не се предвижда по време на строителството и експлоатацията да се използват 
природни ресурси и водаза питейни и промишлени цели. 

и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 
съоръжения или необходимост от изграждане на нови.       

3.  Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение – директорът на 
РИОСВ-РУСЕ и  община Силистра 


